
 
 הערכהת משימ בעזרת שאלות גילוי גרףתיק משימטיקה 

 כל הזכויות שמורות© 

 1דף לשחקן 

 לפניך גרף של פונקציה. 

 

 ישאל אותך שאלות על הגרף כדי שיוכל לשרטט אותו. 2שחקן 

 . מספראו  לא, כןמותר לך לענות לו רק: 

 הגרף הנתון.יש שני ניסיונות לשרטט את הגרף. עליך לקבוע אם זהו  2לשחקן 

 לאחר שתסיימו, גשו למורה לקבל גרף חדש והתחלפו בתפקידים.
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